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Instalacja VeritumXL pod kątem rozliczeń rocznych PIT – wersja 3.0.2 emisja 1 
 

1. Uzupełnienie danych instalacyjnych i ewidencyjnych dla podsystemu KP 
1.1 Określenie wyróżnika dla umów o dzieło na potrzeby właściwej ewidencji danych na 

PIT-11 
 

Jeżeli w danej instalacji nie było wcześniej takiego rozróżnika to przed generowaniem deklaracji 

należy go wprowadzić oraz uzupełnić w ewidencji umów pracowników. 
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1.2 Określenie okresu obowiązywania zwolnień przedmiotowych (PIT-0 dla Seniora, dla 
Rodzin 4+, dla Powracających) 

 

Jeżeli w danym roku dany pracownik nabył lub wygasły mu uprawnienia związane ze zwolnieniami 

przedmiotowymi należy taką sytuację oznaczyć w danych sterujących kartoteki płacowej wpisując 

odpowiedni okres obowiązywania danego zwolnienia.  

Jeżeli pracownik podlegał zwolnieniu przez cały rok 2022 to na potrzeby prawidłowego 

wygenerowania rozliczenia rocznego wystarczy oznaczyć odpowiednią opcję bez podania okresu lub 

podając okres całego roku. 

 
2. Włączenie rozliczeń rocznych dla roku 2022 
 

KP-System -> Okresy obliczeniowe -> Podatek dochodowy 
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3. Import dokumentów: 
 

Po instalacji wersji 3.0.2 w folderze dokumentów dostępna będzie nowa grupa „#KP# PODATKI 22”.  

 

3.1 Import z grupy #KP# PODATKI 22 – w przypadku posiadania licencji „VA – 
Administrator – dokumenty” 

 

Import całej grupy dokumentów odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego poniżej.

 

 
PIT-4R nie zmienił się od zeszłego roku. Został jednak umieszczony w tej samej grupie dokumentów w 

celu zachowania ich w jednym miejscu. Obowiązujące formularze: 

 #KP#PIT-2_V9 - Oświadcz. pracownika dla celów obliczania zaliczek (9) 

 #KP#PIT-11_V29 - Inform. o dochodach i zaliczkach PIT-11 rok 2022 (29) 

 #KP#PIT-8AR_V12 - Dekl. roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym 

 #KP#PIT-4R_V12 - Dekl. roczna o pobr. zaliczkach na podatek doch. 

Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu uzgodnienia podatku za rok 2022 zostały utworzone dwa 

raporty pozwalające w łatwy sposób porównać dane z PIT-4R z danymi wygenerowanymi przez 

system dla rozliczeń osobowych: 

 #KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo 

 #KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R 

Opis tych dokumentów w dalszej części poradnika. 
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3.2 Za pośrednictwem podsystemu „VA – Administrator -> Import dokumentów -> KP -> 
tylko nowe dokumenty” - w przypadku braku licencji „VA – Administrator – 
dokumenty” 

 
UWAGA: zdecydowanie zalecanym wariantem jest wariant DRUGI – tylko nowe dokumenty. Pod 

żadnym pozorem nie powinno się importować dokumentów z ustawieniem zakresu „wszystkie 

dokumenty” oraz „nowe dokumenty i nowe wersje”. Grozi to „uszkodzeniem” dokumentów 

zdefiniowanych wg indywidualnych potrzeb klienta. 

 

4. Przypisanie zaimportowanych dokumentów do odpowiednich okien 
 

KP-System -> Podatek dochodowy 

 

4.1 PIT-11 

 
Poza podłączeniem odpowiedniego dokumentu należy wczytać pola (PityOsobowePola) dla 

prawidłowego rozliczenia PIT-11.  

Dokument za rok 2022: #KP#PIT-11_V29 
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4.2 PIT-4R 

 

Deklaracja PIT-4R nie zmieniła się od zeszłego roku dlatego w instalacji na rok 2022 należy podłączyć 

ten sam formularz, powielając pola z roku poprzedniego. Dokument za rok 2022: #KP#PIT-4R_V12 

 
Poza podpięciem właściwej deklaracji należy dopisać miesięczny PIT-4 na rok 2022 dopisać dla niego 

pola na wzór roku poprzedniego za pomocą przycisku „Dopisz pola jak w roku wcześniejszym”. 

Można jednocześnie podpiąć miesięczny PIT-4 na rok 2022 w celu comiesięcznego uzgadniania 

podatku. 

 

4.3 PIT-8AR 
 

Analogicznie jak w przypadku PIT-4R należy dopisać pola deklaracji na wzór roku poprzedniego. 

Dokument za rok 2022: #KP#PIT-8AR_V12 

 
 

5. ePliki – emisja PITów rocznych 
 

W ramach narzędzia „ePliki” podsystem KP został uzupełniony o moduł „KP01 – Kadry”, który 

pozwala na emisję ePlików z poziomu okna „Lista pracowników”. Aby zrealizować emisję należy 

utworzyć określony zapis z modułem „KP01” w rejestrze plików elektronicznych (menu Administrator 

-> Pliki elektroniczne). Należy zaktualizować dokument na właściwy, obowiązujący za rok 2022. 

Należy podpiąć właściwy dokument w instalacji wysyłki plików. 

Dokument za rok 2022: #KP#PIT-11_V29 
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Należy również pamiętać, że dokument (wzór formularza osobowego PIT-11) przypisany do rejestru 

musi być identyczny jak, wcześniej omawiany i zdefiniowany w parametrach sterujących podatku 

dochodowego na dany rok (KP-System –> Podatek dochodowy -> PITy osobowe), w tym roku:  

#KP#PIT-11_V29. 

Definicja rejestru realizowana jest w ten sam sposób jak każdego innego rejestru, np.: pasków RMUA, 

z tą różnicą, że szablon nazwy pliku %nazwa% otrzymuje postać: PIT11 rok (rrrr) nazwisko i imię 

 
W oknie „Lista osób” po zaznaczeniu rozliczenia podatku za określony rok 

 
i wybraniu emisji zbiorczej przy dokumencie „Emisja PITów rocznych” udostępniona zostaje ikona 

„PDF”, poprzez którą system generuje i wysyła pliki na wskazane adresy mailowe pracowników. 
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6. Instalacja PIT-2 oraz raportów sprawdzających 
 

W oknie KP System – Lista osób – wydruki w grupie „Podatek dochodowy” należy dopisać nowy, 

obowiązujący  PIT-2 oraz raporty sprawdzające: 

 
Dokumenty do podłączenia: 

 #KP#PIT-2_V9 - Oświadcz. pracownika dla celów obliczania zaliczek (9) 

 #KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo 

 #KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R 

 

Raport „#KP#PITROZL02 - Zestawienie danych z PIT-4R” sumuje dane z PIT-4R z pól odnoszących się 

do zaliczek na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej za poszczególne miesiące. 

 
Raport „#KP#PITROZL01 - Rozliczenia danych do PIT-11 osobowo” generuje sumaryczne dane wg 

pracowników do przekazania w ramach PIT-11 za pomocą eDeklaracji. 

 
 


